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ANSØGNINGSSKEMA  

Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme  
2014 
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Ansøgningsfrist mandag d. 28. april 2014 kl. 12 
Ansøgning sendes til lokaldemokrati@gribskov.dk 
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Ansøger: 
(forening eller virksomhed)

Projektrum teksas ( se teksas.dk )

Kontaktperson:
Karin Lind og Peter Holm 

Adresse: Maglemosevej 10 , 3230 Græsted

Telefon: 51 372 272 ( Peter Holm )

Email: teksas.dk@gmail.com

Foreningens/virksomhedens 
CVR nr: 
(CVR nr. kan ansøges via 
www.webreg.dk)

31 84 21 31  ( Peter Holm )

Formål med projektet: 
(Hvad er ideen med initiativet? 
hvordan knytter det sig til andre af 
kommunens indsatsområder?)

I et område omgivet af sommerens bølgende 
marker (vores skulpturgrund ) sætter vi en proces i 
gang ,der lader samtidskunsten vokse op af 
mulden i Gribskov. 

Projektrum teksas har i 3 år udstillet samtidskunst 
i Gribskov. Vi vil fortsat at udfordre vores 
lokalområde med at udstille samtidskunst. Vi tror 
samtids-kunsten i denne form , kan udfordre og 
inspirere kommunens andre kulturinsttutioner, 
borgere og turister. Der vil opstå delprojekter hvor 
der netværkes med lokale såvel som eksterne 
interesanter 

Projektrum har modtaget driftstøtte fra bl.a. 
Statens Kunstråd samt samarbejdet med lokale 
sponsorer. 
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Projektets indhold: 
(Hvordan skal det foregå?)

Settlers  

Vi omdanner et areal ca. 6000 m2 , som pt er 
defineret som skulpturgrund, til en “spilleplade” 
hvor ca. 16 deltagere, hver især indtager et stykke 
jord til at agere på ,med et processuelt værk, der 
kan udvikle sig over en 3 måneders periode. 
Spillerne indlogeres i vores gæstelejlighed og kan 
opholde sig og arbejde i 3 dage.Spillets 
udgangspunkt er pionerer der overtager prærien. 
Slutresultatet vil være et skulpturområde med 
værker opstået i dialog med- eller i modspil til 
hinanden - territorier indtages og tager form efter 
initiativ og visioner. Materialer hentes i lokale 
byggemarkeder etc. Lokale sponsorer søges 
tilkoblet. Efter et nøje planlagt skema åbnes der op 
for offentlig adgang hvor publikum kan orientere 
sig om projektet i udstillingslokalet og på grunden. 
Hjemmesiden teksas.dk vil konstant opdateres med 
info på dansk og engelsk.Afslutning ved åbning af 
værket “settlers” som udstilling. Der trykkes en 
plakat, der gratis kan tages med som souvenir/ 
dokumentation

Målgruppe:

Alle der har interesse i samtidskunst .Lokale 
virksomheder inviteres til sparring / foredrag for  
erhvervsliv om kunstneriske processer 

Medvirkende: 
(Hvem medvirker ved udførelsen? 
Hvilke samarbejdspartnere?)

Billedkunstnere fra ind-og udland, arkitekter og ? 
Lokale sponsorer, kunsthistorikere m. talks,.  
Eksternt søges supplerende udgifter via Statens 
Kunstfond og div. fonde / virksomheder.

Tids- og handleplan: 
(Skitsering af tidshorisont. Er 
projektet fase-opdelt og i så fald 
hvilken del ansøges der til?)

Projektet er opbygget i 3 faser.  

Indledende, hvor kunstnere inviteres og orienteres, 
incl. en officielt, offentlig startdag. 

Byggestart juni, hvor jordlodderne er fordelt. 

Afslutning med fernisering og udstillingsperiode. 

Hele projektet , der strækker sig fra juni-august, er 
indeholdt i ansøgningen . 
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Sted og fysisk placering: 
(Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse fra 
evt. ejer om anvendelse af areal)

teksas 

Maglemosevej 10 3230 Græsted 

V/ Billedhugger Karin Lind og Maler, som ejere 
af både udstillingslokale og skulpturgrund 

teksas.dk 

karinlind.dk 

peterholm.info 

Budget: 
(Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og 
oplysning om andre tilbudsgivere)

budget / Settlers 

kunstnerhonorarer       16 x 6000      96.000 

materialer                   16 x 5000      80.000 

Anlæg/oprydning 

div. transport/maskiner                     25.000 

teksas / kuratorhonorar                     50.000 

Logi 16 x 3 overnatning                     20.000 

Fotografering ,dokumentation            10.000 

                                                     281.000

Dato: Græsted ,25 april 2014

Underskrift af 
tilskudsansvarlig: 
(Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler)
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